
2.  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ 
 

 

โครงการจดักิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ   
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

๑  ครั้ง/ปีเด็กในเขต
เทศบาล 

๘๐,๐๐๐ 
  

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กร้อยละ ๙๐ มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี   

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา 
 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า
การจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ตลอดปี เด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลสามารถ
จ่ายค่าการจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ร้อยละ 
๑๐๐ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 

การจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการเสรมิสร้าง
เพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์
 
 
 
 
 

เพื่อเสรมิสร้างเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

๑ ครั้ง/ปี เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน
ร้อยละ ๘๐  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐานของศูนย์
เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 เงินเดือนครู คศ.๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู 
คศ.๑ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ตลอดปีครู คศ.๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
 

๕๖๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลสามารถ
จ่ายเงินเดือนครู
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อย
ละ ๑๐ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กอง 
การศึกษา 

5 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ตลอดปผีู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลสามารถ 
จ่ายค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อย
ละ ๑๐๐ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็กในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง 
การศึกษา 

6 เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูร ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราวผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ตลอดปผีู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลสามารถ
จ่ายเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราว
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อย
ละ ๑๐๐ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพใน
การปฏิบัติงาน 
 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการประชุม
กรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

-  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กับผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
โดยมเีครือข่าย
ผู้ปกครองเป็นก าลัง
ส าคัญในการร่วมบริหาร
จัดการ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ที่พบในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- จัดประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

๕,๓๐๐ 
 

๕,๓๐๐ 
 

๕,๓๐๐ 
 

๕,๓๐๐ 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
เครือข่าย
ผู้ปกครองร่วม
กิจกรรมการ
ประชุม กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ผู้ปกครอง
เครือข่ายให้ความ
ร่วมมือในการ
สนับสนุนการ
จัดการการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นอย่างด ี

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการพัฒนา
หลักสตูรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพื่อให้ครู/ผูดู้แลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ต าบลกรอกสมบรูณม์ี
หลักสตูรเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ส่งเสริม และประเมิน
พัฒนาการ ด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา และทักษะ
ชีวิตได้ครบทุกด้านได้
เหมาะสมตามวัย 

- ครู/ผูดู้แลเด็ก และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสตูรเพื่อพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ที่มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และมีคณุภาพ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

- เด็กนักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ ไดร้ับ
การพัฒนามากขึ้น 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีหลักสตูร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีสอดคล้อง
กับหลักสตูรกระ
ทวงศึกษาธิการ 
๒๕๔๖ ตามความ
ต้องการของ
ผู้เรยีนและชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

9 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน และ
การประเมินคณุภาพ
ภายนอก   

- เพื่อเสรมิสร้างระบบ 
ประกันคณุภาพภายในท่ี
มีคุณภาพ ตามแนวทาง
การประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย 
- เพื่อให้มีความพร้อมใน
การเตรียมการประเมิน
ไตรภาคีโดยหน่วยงานต้น
สังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย- 
สมศ. 
 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผูดู้แล
เด็กเล็ก บุคลากร 
ผู้เรยีน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  มีความ
เข้าใจเช่ือมั่นในแนว
ทางการปฏิบัติ    
กิจกรรมได้อย่างมี
คุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของ อปท.และ
มาตรฐานการ
ประเมินจาก สมศ. 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 70  ขึ้น
ไปของผู้ดูแลเด็กท่ี
ได้รับการอบรม 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคณุภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยมีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคณุภาพได้
มาตรฐานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

 

-  เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯสามารถด าเนินงาน
ป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อท่ีพบบ่อยได้
ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก
ปลอดโรค 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถป้องกัน 
ควบคุมโรค ท่ีพบ
บ่อยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ และดูแล 
รักษาขั้นพื้นฐานได้  
เป็นศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

-  เด็กนักเรียน
ร้อยละ  100    
ร่างการกาย
แข็งแรง 
 

-  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถ
ป้องกัน ควบคุม
โรคในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรค โดยการ
จัดการระบบเฝ้า
ระวังป้องกัน
ควบคุมโรคภัย
สุขภาพ 

กอง 
การศึกษา 
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